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וכלשמיםיראתשערימזוןשעריכלכלה



השםספרקמר

טעצ"שתיגע"ץלפניךאקראשובטוב.

שמךלפניךאזכירישראלאלהיה'~~ייה
הגיבוררהנעיםהגדרלוהחזקהעיזוז

והיוםהואמעולםסודךכיוהנורא

אםאמרתשכךלפניךארתוהזכרתי

רהחזקוהנוראהעיזוזשמיבניייזכירו

ולאלפניםלאצדלשוםנפנהאיניהזה

מיעלאכזרידיןשאצדיקעדלאחור
העיזוזהזהלשםשיזכירומישררצה

לכלעכבהלהםתהיהלאוהנוראוהחזק

עדהזההשםאתשישמעוחבלהמלאכי

לפניךאקראדינורלנהר.שידחפוהו

הופיג"היסמח"ץתגצי"הפנג"ץ

ני"ההסת"הגצי"חיחר"יווהתיזוז"ה

ליותןותושיעניתשרעתיתאחרשלא

ומחשבותלבירזיוכלובקשתישאלתי
הנעוריםביצרותגערעליותרחםדעתי

רחזקמתורתךהמעבירניבקרביהנתון

עלאעבוררלאמצותיךכללשמרלבבי

ולחסדלחןותננילראשותשימנידבריך
אלכירואיכלובעיניבעיניךולרחמים

טעצ"שתיגע"ץאתהכמוךמיקנוא,

ובעלגבורותאדרןישראלאלהיה'~~ייה
~ייה Qטעצ"שתיגע"ץאתהכינפלאות,

עליוניםיברכולךישראלאלהיה'
עי"הטעצ"שתיגע"ץאתהכיותחתונים,

רחיותשרפיםיהלל,לךישראלאלהיה'

שמךכיוביראה,באימהכבודךכסא

ישראלאלהיה'פי"הטעצ"שתיגע"ץ
שאיןושבחובזמרבהלליביעולך

אלהיה'צי"הטעצ"שתיגע"ץזולת.ך
שםומהלליםמשרתיךיפארולךישראל

אלהיה'קי"הטעצ"שתיגע"ץכבודך,
ל.ךיענומרכבותיךגלגליישראל
ישראלאלהיה'רי"הטעצ"שתיגע"ץ

כבוד.ךכסאנושאותחיותשירהיתנולך

לשמך,מקדישיםוהכרוביםוהאופנים

ישראלאלהיה'ש'ייהטעצ"שתיגע"ץ
לך,ישירןכתריםמשרתיךלךיכתירו

תי"הטעצ"שתיגע"ץאתהכיחדש,שיר

תיגע"ץאתהברוךישראלאלהיה'

מלךישראלאלהיה'מנע"ץ ץיי~~~pז~
אמןאמןאמןהסתריםכלואדוןהרזים

סלה.

להלללהודותחייביםאנחנו;פיכך
להדרלרומםלשבחלפאר

מלךלהמליךלהקדישליחדלגדלולברך
אחדמלךאמתמלךאבירמלךאדיר
מלןששמומלןוראשוןאחררןמלן
המלוכהולוהואברוךהמלכיםמלכי

והנצחוהתפארתוהגבורהוהגדולה

ה'לךובארץבשמיםכלכיוההוד
והעושרלראשלכלןהמתנשאהממלכה

ובידךבכלמרשלואתהמלפניךוהכבוד

ועתהלכלולחזקלגדלובידךוגבורהכח

לשםומהלליםלךאנחנומודיםאלהינו

תפארתך·

רוחותבי'הייחודהויותיוי'יהו"ה

וכןראשיתעומקבמחשבת

עומקוכןמעלהגובהמחשבתאחרית

מערבמזרחרוחותד'מחשבתמטה.

ולאטוב,ועומקרעעומקדרום,צפון

מקיפםהואכילבוראםוחקרתכליתיתן

החוצץמיואיןחקראיןולגדולתו
בהרהורלומרהלבמןיתןולאבנתיים.

קצבהאואחריתאוראשיתאוקץיש

לכלומידהחקרואיןסוףאיןכילאלה,
דקמקוםראיןמבדילתווךואיןאלה
ה'ברוךפסוקיםי'לכךנחדל.ממנו

השםספר

בהםשכתובפסוקיםוי'ישראל,אלהי

השםפעמיםה'עוד.ואיןוכתובהשם

הן,אלוהייחוד,כךואחרהפסוקיםבאלו
ו,(דבריםאחדה'אלהינוה'ישראלשמע

 ,)טיד,(זכריהאחדושמואחד,ה'יהיה ,)ד

אחדאל ,)יב,(מלאכילכולנןאחדאב

הייחוד.עלפסוקיםה'הרי .)םש(בראנו

רוחותוד'ומטהמעלהקצותששו'

דומיםאחריםייחודיםה'יחיד.והוא

יג),כג,(איובישיבנוומיבאחדוהואלאלו,

ויאמריג),ח,(דניאלקדושאחדןאשמעה

(קהלתשניואיןאחדיש ,)םש(קדושאחד

ה'כב),ג,(בראשיתכאחדהאדםהן ,)חד,

כבודוה' ,)די,ד.יג.כז.כח. ,א(ביחזקאלנוגה

 ,)במג,כב.יא,יט.י,ג.ט,ד. ,ח(ישראלאלהי

כד),(תהליםאחדבמזמורהכבודמלךוה'

ה,(דבריםבתורהחייםאלהיםפעמיםוה'

לו).כג,י.י,ירמי'לו.כו.יז,ש"אכב.

צדקיא"לחסדיא"להניא";

ד~ייה/?~יישיימ 5! ~~ייט Q;~ייךיין 11זי
לאהבה.ג"א. 5!

לשנאהה"ף. 7ג"ד 5!סו:ז"י:;כ~ייתרי

לג"והמ"םהי"ימר"היצ"להמ"עטי
 ,~לב. ~חי~'~ל .ל':ג~ ף'~; 7;;ייי

ייא. Wס~~ייהזכה"ף ה"ג?/ךו:ז"יג~ייךוי

פהלסכור

לשלטון·יים. l ~דך"יייה 5W!יית 1ךרי

 .ד"ג?/~ייק 1:ס"ח 7ךי"ףוס"ר~ייב 7וי
קרובים.לרחק

לקרבייה. Wס;זכ"זס"ע 1יים lו;ד~ייי 5!הי
קרובים.

קמה

 ."ל 5! ~~ר"י"ל 5Q!;~ייה"ל 11ייך 1: ?/וי
אדם.בניעלאימהלהפיל

לשכחה.דלייי.וה"ף~tיייהגי

דרך·לקפץיית. l ?~ס"א~ליים~ייש !;iרי

ייר !;5i!ייח 1:ס"ל 1 ;גjןיים~~ייי~לייהטי
לשר~לייף.ייה 5! ~וס"ב

להריגה.לייע. ttייק 1: ~ס"ב 1~ד"ירי

בנים.לקיוםיי"מ.רלייהחה"וגי

ולכלמעירואשלעקור .ם"ס?/סך"יכי
קטנות.דבר

דג"ב.גד"טה"וד"וט"וז"דוסימניך

לחדש,בג'ראשוניםט'
בכ"א,רביעייםבד',שלישייםבז',שניים

בכ"ט.האחרוניםבכ"ג,חמישיים

ה"יהי"הא"יה"יה"הח"ייה"וי"ה

א"ה. ("חי fהוי"הה"י

ו"הח"יי"האהי"הה"ייה"ואהי"ה

אהי"ה.א"י

הי"הה"וא"הי"הא"היה"וח"יה"י

הוה"יח"יבג"ן

אהי"הבג"ןהי"היהו"הה"י

הי"הה"יח"ייי"הא"הח"יה"י

ה"ף !;i "כ,;:זייי ,-י"ה

א"הא"הח"יח"ייה"וי"הי"הי"ה

ו"הו"היהו"היהו"היהו"הא"ה

ו"ה.ו"ה

רבא.שמיהיהאאמן




